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Anotacija
Tyrimo (anketinės apklausos) tikslas – nustatyti vartotojų nuomonę apie UAB
,,Kauno autobusai” teikiamos paslaugos kokybę. Anketinę apklausą sudaryto 28 klausimai,
kurie suskirstyti į dvi dalis. Pirmoje dalyje respondentai vertina UAB ,,Kauno autobusai”
autobusų, troleibusų ir maršrutinių taksi paslaugų kokybę Kauno mieste vertindami skalėje:
nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puiku) balų.
Antroje anketos dalyje yra pateikiami plataus pasirinkimo ir „arba–arba“ klausimai
skirti respondento charakteristikai nustatyti ir atsakyti į klausimą: Ar viešojo transporto
keleiviai rinktųsi žymėti bilietą mobiliuoju telefonu, jei tokia galimybė būtų.
Tyrimo užsakovas - UAB ,,Kauno autobusai“, vykdytojas - ,,UAB SORBUM LT“.
Tyrimas vykdytas 2018 spalio 12-20 dienomis. 15 ,,UAB SORBUM LT” atstovų apklausė
1133 respondentų, kurie tikslingai atrinkti kaip UAB ,,Kauno autobusai“ teikiamų paslaugų
vartotojai. Tyrimas vykdytas Kauno mieste, 12 Kauno viešojo transporto stotelių.
Sukaupti apklausos duomenys išanalizuoti aprašomosios statistikos metodais,
duomenys pateikti lentelėmis bei diagramomis su tekstine interpretacija.

3

Įvadas
Pagrindinis atliekamo tyrimo tikslas yra gauti UAB ,, Kauno autobusai“ įmonei
atsakymus į jiems rūpimus klausimus iš jų paslaugomis besinaudojančių vartotojų. Šiam
tikslui pasiekti pateiktas užsakymas UAB ,,SORBUM LT“ tyrimui atlikti. Pagrindiniai
klausimai, kurių atsakymo ieškoma tyrimo metu:
•

Vartotojų nuomonė apie UAB ,,Kauno autobusai“ teikiamų paslaugų kokybę.

•

Vartotojų charakteristika.

•

Ar viešojo transporto keleiviai rinktųsi žymėti bilietą mobiliuoju telefonu, jei tokia
galimybė būtų.
Šio tyrimo tikslinė grupė –UAB ,,Kauno autobusai“ autobusų, troleibusų,

maršrutinių taksi paslaugų vartotojai Kauno mieste.
Tyrimui atlikti buvo pasirinkta anketinės apklausos forma. Ši apklausa sudaryta
iš 28 klausimų, kurie suskirstyti į dvi dalis. Pirmąją dalį sudaro 19 struktūrizuotų skalės
klausimų. Šių klausimų pagalba buvo pateikiama vartotojų nuomonė apie UAB ,,Kauno
autobusai“ teikiamų paslaugų kokybę. Tyrimo dalyviai turėjo vertinti dešimties balų
vertinimo sistemoje : nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puiku) balų. Taip pat pateiktas variantas ,,Neturiu nuomonės“.
Antroji anketinės apklausos dalis sudaryta iš 9 klausimų. Iš jų 4 struktūrizuoti plataus
pasirinkimo ir 5 struktūrizuoti „arba–arba“ klausimai. Šie klausimai skirti vartotojų
charakteristikai nustatyti ir atsakyti į klausimą: ar viešojo transporto keleiviai rinktųsi žymėti
bilietą mobiliuoju telefonu, jei tokia galimybė būtų.
Tyrimo vykdymas sudarytas iš trijų etapų – anketinės apklausos paruošimas,
apklausos vykdymas ir rezultatų pateikimas.
Anketinė apklausa vykdyta 2018 metų spalio 12-20 dienomis, Kauno mieste, 12
stotelių, kurioms tenka didžiausi keleivių srautai: ,,Autobusu stotis“, ,,Urmas“,
,,E.Ožeškienės“, ,,Kauno pilis“, ,,Girstutis“, ,,Studentų skveras“, ,,Kauno Saulėtekis“,
,,Laisvės alėja“, ,,Šančių poliklinika“, ,,V.Krėvės pr.“, ,,Griunvaldo“, ,,Klinikos“. Apklausą
vykdė 15 UAB ,,SORBUM LT” atstovų, kurie apklausė 1133 respondentų.
Surinkus duomenis UAB ,, SORBUM LT“ užsakymu atlikta anketinės apklausos
rezultatų analizė, kuria atliko MB „Interneto ir multimedijos projektai“. Analizė sudaryta iš
anotacijos, įvado, anketinės apklausos rezultatų analizės, kuri suskirstyta į dvi dalis. Pirmoje
dalyje išanalizuoti ir pateikti antros apklausos dalies rezultatai, kad pradžioje sužinoti
respondentų charakteristiką ir atsakyti klausimą: Ar viešojo transporto keleiviai rinktųsi
žymėti bilietą mobiliuoju telefonu, jei tokia galimybė būtų. Antra analizės dalis yra pirmos
anketinės apklausos dalies rezultatų pateikimas, kurioje analizuojama vartotojų nuomonė apie
UAB ,,Kauno autobusai“ teikiamų paslaugų kokybę.
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Apklausos duomenis išanalizuoti aprašomosios statistikos metodais, duomenys
pateikti išreiškus lentelėmis, diagramomis su tekstine interpretacija.
Analizavimui pasirinkti metodai: (1) dažnių lentelės , kuomet duomenys lentelėje
sugrupuojami pagal kuri nors atrankos kriterijų ir gretimame stulpelyje nurodomas surastų
atvejų skaičius, (2) vaizdinis duomenų pateikimas, kuomet duomenys pateikiami stulpeline
arba skrituline diagrama ir (3) pateikiamos pagrindinės duomenų padėties charakteristikos –
vidurkis, mediana, moda.
•

Standartinis aritmetinis vidurkis – populiariausias duomenų centro paieškos
būdas. Jis apskaičiuojamas sudėjus visas reikšmes ir padalinus iš jų skaičiaus.
Skaičiuojami visi masyvo duomenys, nepriklausomai nuo to, kiek jie būtų
skirtingi.

•

Mediana – tiriamų duomenų vidutinė reikšmė, atmetant kraštutines reikšmes.
Tai būtų skaičius, už kurį 50 reikšmių yra ne didesnės ir 50 ne mažesnės.
Tokiu būdu mediana – tai skaičius, perskiriantis duomenis į dvi maždaug
lygias dalis, duomenų centro paieška.

•

Moda – dažniausiai tarp turimų reikšmių pasitaikanti reikšmė.
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Anketinės apklausos rezultatų analizė
1.Antra apklausos dalis – respondentų charakteristika

Antroje apklausos dalyje pateikiami plataus pasirinkimo ir „arba – arba“ klausimai,
kurių atsakymų dėka analizuojama pagrindinės respondentų charakteristikos ir atsakomas į
klausimą ar keleiviai rinktųsi žymėti bilietą mobiliuoju telefonu, jei būtų tokia galimybė.
Toliau pateikiama kiekvieno klausimo atsakymo analizė (neatitinka anketoje pateikto
eiliškumo).
Vertinant tiriamų asmenų pasiskirstymą pagal lyti matyti, kad didžioji dalis, tai yra
56,93%, respondentų sudarė moterys, tuo tarpu likę 43,07% - vyrai. Duomenys pateikia
dažnių lentelėje ir skritulinėje diagramoje.
1 lentelė. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal lytį – dažnių lentelė.
Lytis

Dažnis (Count)

Sukauptasis

Dažnis

Sukauptasis dažnis

dažnis (Cumul.

procentais

procentais

Count)

(Percent)

(Cumul. Percent)

Moteris

654

654

56,93

56,93

Vyras

488

1133

43,07

100,00

Missing

0

1133

0

100

1 paveikslas. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal lytį – skritulinė diagrama.

Respondentai skirstomi į pasirinktas amžiaus grupes pagal jų tuo metų užimamą
statusą bei pensinį amžių: Moksleivis, Studentas, Dirbantis, Pensijoje iki 70, Pensijoje 70-79,
Pensijoje 80 ir vyresnis.
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Pagal gautus rezultatus daugiausiai tyrime dalyvavusių yra darbingo amžiaus žmonės,
tai yra toks gyvenimo laikotarpis, kai žmogaus pragyvenimo šaltiniu turėtų būti asmeninio
darbo pajamos. Šiai amžiaus grupei priklauso 42,45% respondentų. 24,62% užima
respondentai, kurie save priskyrė studentų amžiaus grupei ir 16,68% save priskyrė
moksleivių amžiaus grupei. Toliau atitinkamai išsidėstę- pensijoje iki 70 metų (8,21%)
,pensijoje 70-79 metų (6,80%) ir pensijoje 80 metų ir vyresni (1,24%).

2 ir 3 paveikslai. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes – stulpelinė ir skritulinė
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2 lentelė. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes – dažnių lentelė.
Sukauptasis
Dažnis
Amžiau grupės

Dažnis (Count)

Sukauptasis dažnis

dažnis (Cumul.

procentais

procentais

Count)

(Percent)

(Cumul. Percent)

Dirbantis

481

481

42,45

42,45

Studentas

279

760

24,62

67,07

Moksleivis

189

949

16,68

83,75

Pensijoje iki 70

93

1042

8,21

91,96

Pensijoje 70-79

77

1119

6,80

98,76

Pensijoje 80 ir vyresni

14

1133

1,24

100,00

Missing

0

1133

0

100

Toliau pateikiama bendra amžiaus ir lyties stulpelinė diagrama, kad įvertinti kokios
lyties žmonės, kurio amžiaus grupėje vyrauja. Pagal gautus rezultatus matyti, kad moterų
visose amžiaus grupėse daugiau, išskyrus amžiau grupėje ,,Pensijoje 80 ir vyresni“, kur
moterų ir vyrų skaičius lygus – po 7 respondentus. Kitose grupėse moterų skaičius didesne
vidutiniškai 17,4%.
4 paveikslas. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal lytį ir amžiaus grupes – stulpelinė diagrama.
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Paklaustų koks dažniausias kelionės tikslas viešuoju transportu, respondentų
atsakymai pasiskirstė tarp 4 galimų : Mokykla, Studijos, Darbas , Kita. Dažniausias
atsakymas buvo Darbas, taip atsakė 552 respondentai, kas yra 48,72%. Toliau išsidėstę
atsakymai – studijos (24,62%), Mokykla(16,15%) ir kita (10,50%). Kas, kaip matoma šalia
esančioje diagramoje. yra labai susiję su vyraujančia respondentų amžiaus grupe – darbingo
amžiaus žmonės.
5 ir 6 paveikslai. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal kelionės tikslą – stulpelinės diagramos

3 lentelė. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal kelionės tikslą dažnių lentelė.
Sukauptasis
Dažnis
Tikslas

Dažnis (Count)

Sukauptasis dažnis

dažnis (Cumul.

procentais

procentais

Count)

(Percent)

(Cumul. Percent)

Darbas

552

552

48,72

48,72

Studijos

279

831

24,62

73,34

Mokslas

183

1013

16,15

89,49

Kita

119

1133

10,50

100,00

Missing

0

1133

0

100
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Toliau nagrinėjama dėl kokių priežasčių respondentai renkasi viešąjį transportą ar jie
turi alternatyvą važiuoti asmeniniu automobiliu. Didžioji dalis žmonių dalyvavusių
apklausoje neturi nei vairuotojo pažymėjimo, nei asmeninio automobilio (673 respondentai).
Į klausimą ,,Ar turite vairuotojo pažymėjimą?“ - 60,50% apklaustųjų atsakė, kad neturi ir
likusi dalis 39,50% , kad turi. Tarp šių apklausos dalyvių, kurie atsakė jog turi pažymėjimą,
didžiausia dalis turi ir asmeninį automobilį, tai yra 35,2%, tačiau vis tiek renkasi važinėti
viešuoju transportu. 32,7% atsakiusiu, kad turi vairuotojo pažymėjimą dalinasi automobilį su
kitais šeimos nariais, toliau 22,6% atsakė, kad neturi automobilio ir tik apie 10% atsakė, kad
jei ne viešąjį transportą, tai renkasi CityBee.
7 paveikslas. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal tai ar turi vairuotojo pažymėjimą – skritulinė
diagrama

4 lentelė. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal tai ar turi vairuotojo pažymėjimą ir ar turi asmeninį
automobilį.

Atliekant apklausą, buvo aiškinamasi kokius bilietus dažniausiai renkasi pirkti
keleiviai. Pagal apklausoje dalyvavusius asmenis dažniausias pasirinkimas yra elektroninis
terminuotas bilietas, taip atsakė 62,05% . Toliau atitinkamai dažniausias respondentų
pasirinkimas yra vienkartinis bilietas iš vairuotojo (23,12%) ir elektroninis vienkartinis
(14,83%).
10

5 lentelė. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal tai kokį dažniausiai bilietą renkasi- dažnių lentelė.
Dažniausiai
pasirenkamas bilietas

Dažnis (Count)

Sukauptasis

Dažnis

Sukauptasis dažnis

dažnis (Cumul.

procentais

procentais

Count)

(Percent)

(Cumul. Percent)

Elektroninis terminuotas

703

703

62,05

62,05

Vienkartinis iš vairuotojo

262

965

23,12

85,17

Elektroninis vienkartinis

168

1133

14,83

100,00

Missing

0

1133

0

100

8 paveikslas. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal tai kokį dažniausiai bilietą renkasi- stulpelinė
diagrama.

Siekiant išsiaiškinti kiek keleivių, perkančių bilietą iš vairuotojo ar žyminčio
elektroninius vienkartinius ar terminuotus bilietus, rinktųsi žymėti bilietą mobiliuoju
telefonu, jei būtų tokia galimybė, buvo pateikiama eilė klausimų susijusių su šiuo klausimu.
Pradžioje aiškinamasi kiek iš keleivių apskritai turi išmaniuosius mobiliuosius
telefonus. Į šį klausimą didžioji dalis ,tai yra 82, 43% , atsakė teigiamai, likusi dalis – 17,38%
- teigė neturintys išmaniojo mobilaus telefono.
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6 lentelė. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal tai ar turi išmanųjį mobilųjį telefoną- dažnių lentelė.
,,Ar turite išmanųjį
mobilųjį telefoną?“

Dažnis (Count)

Sukauptasis

Dažnis

Sukauptasis dažnis

dažnis (Cumul.

procentais

procentais

Count)

(Percent)

(Cumul. Percent)

Taip

934

934

82,43

82,43

Ne

197

1131

17,38

99,81

Missing

2

1133

0,19

100

9 ir 10 paveikslai. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal tai ar turi išmanųjį mobilųjį telefonąstulpelinė ir skritulinė diagramos.

17,38%
NE
82,43%
TAIP

Apžvelgiant kiek respondentų naudojasi internetų atsakymai mažai kuo skiriasi nuo
ankstesnio klausimo. Didžioji dalis atsakė, jog naudojasi internetu, tai yra 83,58%. Likusi
dalis – 16,42% - teigė, jog internetu nesinaudoja.
7 lentelė. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal tai ar naudojasi internetu- dažnių lentelė.
,,Ar naudojatės
internetu?“

Dažnis (Count)

Sukauptasis

Dažnis

Sukauptasis dažnis

dažnis (Cumul.

procentais

procentais

Count)

(Percent)

(Cumul. Percent)

Taip

947

947

83,58

83,58

Ne

186

1133

16,42

100,00

Missing

0

1133

0

100
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11 ir 12 pveikslai. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal tai ar naudojasi internetu- stulpelinė ir
skritulinė diagramos.

16,42%
NE
83,58%
TAIP

Paskutinis šios klausimų grupės klausimas yra - ,,Ar žymėtumėte bilietus mobiliuoju
telefonu, jei tokia galimybė būtų?“. Respondentų atsakymai į šį klausimą pasiskirstė
netolygiai. Didesnė dalis – 59,84% - atsakė, kad pasirinktų tokią galimybę žymėti bilietą
mobiliuoju telefonu. 40,07% respondentų atsakė į šį klausimą neigiamai.
8 lentelė. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal tai ar žymėtumėte bilietus mobiliuoju telefonu, jei
tokia galimybė būtų - dažnių lentelė.
,,Ar žymėtumėte bilietus
mobiliuoju telefonu, jei tokia

Dažnis (Count)

galimybė būtų?“

Sukauptasis

Dažnis

Sukauptasis dažnis

dažnis (Cumul.

procentais

procentais

Count)

(Percent)

(Cumul. Percent)

Žymėtų

678

678

59,84

59,84

Nežymėtų

454

1132

40,07

99,91

Missing

1

1133

0,09

100
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13 ir 14 paveikslai. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal tai ar žymėtumėte bilietus mobiliuoju
telefonu, jei tokia galimybė būtų - stulpelinė ir skritulinė diagramos.

59,84%
Žymėtų

40,07%
Nežymėtų

Gavus ankstesnių anketos klausimų atsakymus galime daryte bendra išvadą, jog
dažniausias variantas tarp 1133 apklaustųjų yra, jog respondentai dažniausiai renkasi
elektroninį terminuotą bilietą, turi išmanųjį telefoną, rinktųsi galimybę žymėti savo bilietą
telefonu ir naudojasi internetu. Taip atsakė viso 432 keleiviai, tai yra 38,13%. Pagal
eiliškumą, toliau daugiausiai taip pat atsakiusių yra 131 keleivis (11,56%), jie atsakė, kad
dažniausiai renkasi elektroninį terminuotą bilietą, turi išmanųjį mobilųjį telefoną, naudojasi
internetų, tačiau jie nesirinktų galimybės žymėti bilietą telefonu, jei tokia galimybė būtų.
Trečia didžiausia grupė vienodai atsakiusių žmonių yra - 130 keleivis (11,47%). Šie
respondentai dažniausiai renkasi vienkartinį bilietą iš vairuotojo, turi išmanųjį mobilųjį
telefoną, naudojasi internetu ir rinktųsi žymėti bilietą telefonu, jei tokia galimybė būtų.
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9 lentelė. ,,Kiek keleivių, perkančių bilietą iš vairuotojo ar žyminčio elektroninius vienkartinius ar
terminuotus bilietus, rinktųsi žymėti bilietą mobiliuoju telefonu, jei būtų tokia galimybė“.

Bendrai apžvelgiant visus antros dalies klausimus, kurie buvo skirti respondentų
charakteristikai išsiaiškinti ir klausimui ,, Kiek keleivių, perkančių bilietą iš vairuotojo ar
žyminčio elektroninius vienkartinius ar terminuotus bilietus, rinktųsi žymėti bilietą
mobiliuoju telefonu, jei būtų tokia galimybė?“ atsakyti galime daryti išvadą jog daugiausiai
charakteristika sutapo ir daugiausiai vienodu atsakymų pateikė 80 respondentų. Šie
respondentai atsakė esą moteris, priskiriama mokyklinio amžiaus grupei, dažniausias kelionės
tikslas yra mokykla, šie dažniausiai renkasi elektroninį terminuotą bilietą, neturi nei
vairuotojo pažymėjimo, nei asmeninio automobilio, turi išmanųjį mobilųjį telefoną, naudojasi
internetu ir rinktųsi žymėti bilietą telefonu.(žiūrėti priedan nr.1)
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2.Pirma apklausos dalis – UAB ,,Kauno autobusai“ paslaugų kokybės
vertinimas
Pirmoji anketinės apklausos dalis buvo skirta nustatyti keleivių nuomonei apie UAB
,,Kauno autobusai” teikiamų paslaugų kokybę. Respondentai gavo 19 klausimų, kuriuos
turėjo įvertinti skalėje nuo 1(labai blogai) iki 10 (puikiai) balų. Taip kaip galimas variantas
pateikta galimybė rinktis atsakymą – neturiu nuomonės. Toliau bus apžvelgiami kiekvienas
klausimas atskirai, pateikiamos diagramos, kuriose matomas kiekvienas atsakymo dažnis,
pateiktos išvados bei lentelės su pagrindinėmis duomenų padėties charakteristikomis –
vidurkis, mediana, moda.
1 klausimas
Pirmas klausimas apžvelgė, kaip keleiviai vertina autobusų/ troleibusų maršrutų tinklo
patogumą. Vertinant dešimties balų sistemoje, vidurkis – 8,012. Mediana, kuri beveik lygi
vidurkiui, rodo, kad atsakymų skaičius nuo 1 iki 8 yra beveiki lygus atsakymų skaičiui
susitelkusiam ties 9 ir 10. Tą galime matyti ir diagramoje. Taip pat šio klausimo rezultatų
moda rodo, kad dažniausias pasirenkamas atsakymas buvo 8, taip atsakė 280 respondentai
(24,7%). Tuo tarpu 11 respondentų neturėjo nuomonės šiuo klausimu.
15 paveikslas
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10 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

8,012

Mediana

8

Moda

8

2 klausimas
Antras klausimas buvo apie autobusų/ troleibusų tvarkaraščio patogumą. Vidurkis
visų atsakymų siekė 7,786. Šiek tiek didesnė mediana rodo, kad didžioji dalis atsakymų yra
didesni už vidurkį, tai yra išsidėstę 8,9, 10 skalėje. Dažniausias atsakymas buvo 9, taip
atsakė- 281(24,8%). 7 respondentai šiuo klausimu nuomonės neturėjo.
16 paveikslas

11 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

7,786

Mediana

8

Moda

9

3 klausimas
Trečias klausimas leido įvertinti keleiviams jų nuomonę apie transporto paslaugų
patikimumą (tvarkaraščio laikymasis, gedimai). Situacija panaši kaip su antruoju klausimu,
vidurkis - 7,704, mediana - 8, kuri yra kiek aukštesnė ir rodo, kad didžioji dalis atsakymų
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yra didesni, nei gautas vidurkis. Dažniausias atsakymas buvo – 8, šiuo klausimu nuomonės
neturėjo 18 keleivių.
17 paveikslas

12 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

7,704

Mediana

8

Moda

8

4 klausimas
Į klausimą ,, Kaip vertinate savo saugumą autobuso/ troleibuso viduje?“ dažniausiai
keleiviai atsakė, jog saugumą vertiną 10 balų. Taip atsakė 22,42%. Šio klausimo vidurkis –
7,838, o mediana – 8. Kas sufleruoja, jog keleiviai jaučiasi pakankamai saugiai autobuse/
troleibuse, nes didžioji atsakymų dalis pasidalino ties 8, 9, 10 balų. Šiuo klausimu nuomonės
neturėjo12 respondentų.

18

18 paveikslas

13lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

7,838

Mediana

8

Moda

10

5 klausimas
Iš 1133 apklaustųjų, 615 (54,28%) įvertino informaciją pateikiamą autobuso/
troleibuso išorėje puikiai (308 įvertino 10 balų, 307 – 9balų). Iš viso vidurkis siekia 8,325. Ir
mediana patvirtina, jog daugiau atsakymų į šį klausimą yra teigiami ir vertinami kaip puikiai.
Dažniausias atsakymas – 10, šiuo klausimu neturi nuomonės – 13.
19 paveikslas

19

14 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

8,325

Mediana

9

Moda

10

6 klausimas
Šeštas klausimas vertino informacijos pateikimą autobuso/ troleibusu viduje.
Atsakymai pasiskirstė labai panašiai kaip atsakymai į 5 klausimą, kur buvo vertina
informacija išorėje. Didžioji dalis (55,78%, 344 – 10 balų, 288 -9 balai) atsakė, kad vertina
puikiai, dažniausias atsakymas -10. Vidurkis -8,382. Tačiau 12 keleivių šiuo klausimu
nuomonės neturėjo.
20 paveikslas

15 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

8,382

Mediana

9

Moda

10

7 klausimas
Klausimas apie informacijos pateikimą transporto stotelėje sulaukė daugiausia
teigiamų vertinimų. Kaip vidurkio ir medianos santykis rodo, daugiausiai atsakymų susitelkia
ties 9,10 balų (puikiai), taip atsakė 57,55%. Vidurkis visų atsakymų- 8,504. Dažniausiai
pasirenkamas variantas 10 balų (puikiai). 18 respondentų nuomonės neturėjo.
20

21 paveikslas

16 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

8,504

Mediana

9

Moda

10

8 klausimas
Į klausimą ,, Kaip vertinate informacijos pateikimą bendrovės ,,Kauno autobusai“
nemokamu telefonu 8 800 700 10?” anketinės apklausos dalyviai daugiausiai neturėjo
nuomonės, tai yra 721 respondentas (63,63%). Pagal tai galima daryti prielaidą, kad didžioji
dalis šios UAB ,,Kauno autobusai“ teikiamos paslaugos nėra bandę. Likusi dalis – 36,34% pateikė atsakymus dešimties balų sistemoje. Atsakymų vidurkis- 7,774, mediana kiek
aukštesnė 8, tai rodo, kad vis dėl to didesnė dalis vertina puikiai. Jei moda rinktis skaitinėje
išraiškoje, atmetus variantą ,,Neturiu nuomonės”, dažniausias pasirenkamas balas yra 10.

21

22 paveikslas

17 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

7,774

Mediana

8

Moda

,,Neturiu nuomonės“

9 klausimas
Į klausimą apie informacijos pateikimą internetinėje svetainėje www.kvt.lt 345
(30,45%) keleiviai atsakė neturintys nuomonės. Galima daryti prielaidą, kad šie keleiviai nėra
pateiktos internetinės svetainės vartotojai. Likę 69,55% savo atsakymus paskirstė netolygiai,
tačiau didžioji dalis (312 (27,54%)) atsakė, kad yra labai patenkinti. Atsakymų vidurkis 8,770.
23 paveikslas

22

18 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

8,770

Mediana

9

Moda

,,Neturiu nuomonės“

10 klausimas
Vertinant bendrą vairuotojų vairavimo kultūrą, dažniausiai keleiviai rinkosi 8 balų
vertinimą. Mediana taip pat yra 8, tuo tarpu vidurkis – 7,320, kas rodo, kad daugiau atsakymų
yra aukštesni už gautą vidurkį. Šiuo klausimu 13 keleivių nuomonės neturėjo.
24 paveikslas

19 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

7,320

Mediana

8

Moda

8

11 klausimas
Vairuotojų elgesys įlaipinant ir išlaipinant keliais buvo vertinamas panašiai kaip
bendrą vairuotojų vairavimo kultūra. Dažniausias pasirenkamas variantas, moda- 8. Vidurkis
(7,423) kiek mažesnis už medianą (8), rodo, kad daugiau teigiamai vertinamas vairuotojų
elgesys. O 9 respondentai neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

23

25 paveikslas

20 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

7,423

Mediana

8

Moda

8

12 klausimas
Toliau vertinant vairuotojų elgesį, šiuo atveju atsakant į keleivių klausimus, 12, 26%
(139 keleiviai) neturėjo nuomonės šiuo klausimu. Likusių atsakymų vidurkis – 7,696. Moda
ir mediana 8,taigi didesnė dalis keleivių elgesį atsakant į klausimus vertino aukščiau nei
vidurkis.
26 paveikslas

24

21 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

7,696

Mediana

8

Moda

8

13 klausimas
Trylikto klausimo vidurkis, mediana ir moda yra ties 8. Tai rodo, kad atsakymai gana
tolygiai pasiskirstę nuo 1 iki 8 ir nuo 9 iki 10. Vis dėl to keleiviai vairuotojų elgesį
parduodant bilietus , vertina gerai, nes dažniausias variantas dešimties balų sistemoje yra 8.
Šiuo klausimu 53 apklausos dalyviai neturėjo nuomonės.
27 paveikslas

22 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

8,008

Mediana

8

Moda

8

14 klausimas
Vairuotojų palankumas (draugiškumas ) daugiausiai buvo vertinamas gerai(7,8 balai)
arba puikiai(9,10 balų). Atsakymų vidurkis – 7,483. Dažniausiai pasirenkamas variantas
8.Respondentai, kurie neturėjo nuomonės – 28.

25

28 paveikslas

23 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

7,483

Mediana

8

Moda

8

15 klausimas
Penkioliktas klausimas ,,Kaip vertinate bendrą autobusų/ troleibusų išorės švarą?“
daugiausiai sulaukė 8 vertinimo. Vidurkis gana panašus – 7,679. Tačiau vis tiek didesnė
persvara aukštesnėje pusėje, tai yra daugiau atsakymų, kurie yra aukštesni už vidurkį. Į šį
klausimą nuomonės neturėjo – 10 keleivių.
29 paveikslas

26

24 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

7,679

Mediana

8

Moda

8

16 klausimas
Autobusų/ troleibusų vidaus švarą vidutiniškai buvo vertinama 7,114 balų. Kadangi
mediana labai arti vidurkio, tai yra 7, atsakymai į šį klausimą pasiskirstę gana tolygiaipanašus kiekis atsakymų nuo 1 iki 7 ir nuo 8 iki 10. Vis dėl to kaip rodo diagrama ir moda,
dažniausiai pasirenkamas variantas vertinant vidaus švarą – 8. Neturi nuomonės šiuo
klausimu 4 keleiviai.
30 paveikslas

25 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

7,114

Mediana

7

Moda

8

17 klausimas
Septynioliktas klausimas apžvelgiantis vertinimą autobusų/ troleibusų šildymą,
vedinimą, vidutiniškai įvertintas – 6,640. Tačiau didesnė dalis keleivių vertina šildymą,
27

vedinimą aukščiau nei vidurkis ir dažniausiai pasirenkamas variantas – 8. Tuo tarpu 14 –
nuomonės neturi.
31 paveikslas

26 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

6,640

Mediana

7

Moda

8

18 klausimas
Didžioji dauguma keleivių į klausimą ,,Kaip vertinate bendrovės ,,Kauno autobusai“
darbuotojų reakciją į skundus?“ neturėjo nuomonės, tai yra 581 keleivis (51,27%).Likusi
dalis – 48,73%- dažniausiai rinkos vertinti 8 balais, o vidurkis 7,411, mediana- 8. Taigi
daugiau vertinančių gerai, puikiai. Galima daryti prielaidą, jog 51,27% ar bent didžiajai jų
daliai neteko susidurti su situacija, kad galėtų įvertinti darbuotojų reakciją į skundus.
32 paveikslas

28

27 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

7,411

Mediana

8

Moda

,,Neturiu nuomonės“

19 klausimas
Paskutinis klausimas vertinantis UAB ,,Kauno autobusai“ teikiamų paslaugų kokybę
vertino transporto kontrolierių darbą iš keleivio perspektyvos. Daugiausiai respondentų
pasirinko vertinti – 10 balų, tačiau bendras vidurkis yra žemesnis – 6,947, o medianą - 7. Tai
rodo, kad pasiskirstymas nuo 1 iki 6 ir nuo 7 iki 10 yra gana tolygus. Nors procentaliai
daugiausiai pasirinko 10 balų vertinimą, santykinai gana daug atsakymų susitelkia žemiau nei
6 ir tai lemia šį bndrą vidurkį. Į šį klausimą 66 respondentai atsakė, jog neturi nuomonės.
33 paveikslas

28 lentelė

Pagrindinės duomenų padėties charakteristikos
Vidurkis

6,946

Mediana

7

Moda

10

29

Bendra visų 19 klausimų lentelė su pagrindiniais duomenų padėties charakteristikos
rodikliais pateikta 2 priede. Pagal ją matome, kad aukščiausias vidurkis ( 8,770) yra 9
klausimo (,, Kaip vertinate informacijos pateikimą interneto puslapyje www.kvt.lt?“), tuo
tarpu žemiausias vidurkis(6,640) yra 18 klausimo (,,Kaip vertinate autobusų/ troleibusų
keleivių salonų šildymą, vėdinimą?“).

30

Priedas
Priedas nr.2
Klausimai:

Vidurkis

Mediana

Moda

1.

Kaip vertinate autobusų/ troleibusų maršrutų tinklo patogumą?

8,012

8

8

2.

Kaip vertinate autobusų/ troleibusų tvarkaraščio patogumą?

7,786

8

9

3.

Kaip vertinate teikiamų transporto paslaugų patikimumą

7,704

8

8

7,838

8

10

8,325

9

10

8,382

9

10

8,504

9

10

7,774

8

8,770

9

10. Kaip vertinate vairuotojų elgesį įlaipinant ir išlaipinant keleivius?

7,320

8

8

11. Kaip vertinate vairuotojų elgesį atsakant į Jūsų klausimus?

7,423

8

8

12. Kaip vertinate vairuotojų elgesį atsakant į Jūsų klausimus?

7,696

8

8

13. Kaip vertinate vairuotojų elgesį parduodant bilietus?

8,008

8

8

14. Kaip vertinate vairuotojų palankumą (draugiškumą)?

7,482

8

8

15. Kaip vertinate bendrą autobusų / troleibusų išorės švarą?

7,679

8

8

16. Kaip vertinate autobusų/ troleibusų vidaus švarą?

7,114

7

8

6,640

7

8

7,411

8

6,946

7

(tvarkaraščio laikymasis, gedimai)?
4.

Kaip vertinate savo saugumą autobuso/ troleibuso viduje?

5.

Kaip vertinate informacijos pateikimą autobuso/ troleibuso išorėje
(maršruto krypties informacinės lentelės ar švieslentės)?

6.

Kaip vertinate informacijos pateikimą autobuso/ troleibuso viduje
(vaizdinė ir garsinė informacija apie stoteles)?

7.

Kaip vertinate informacijos pateikimą transporto stotelėje
(švieslentėje, tvarkaraščių cilindruose ir maršrutų schemose)?

8.

Kaip vertinate informacijos pateikimą bendrovės ,,Kauno
autobusai” nemokamu telefonu 8 800 700 10?

9.

Kaip vertinate informacijos pateikimą interneto puslapyje
www.kvt.lt?

17. Kaip vertinate autobusų/ troleibusų keleivių salonų šildymą,
vėdinimą?
18. Kaip vertinate bendrovės ..Kauno autobusai“ darbuotojų reakciją į
skundus?
19. Kaip vertinate transporto kontrolierių darbą?

,,Neturiu
nuomonės“
,,Neturiu
nuomonės“

,,Neturiu
nuomonės“
10
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